
 

 

 

          LEI Nº 493/2009 

      A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- A admissão de pessoal em regime de emprego público no Município de Rio Azul rege-se 

pelo Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT -, pelas normas trabalhistas pertinentes e pelas disposições desta 

Lei. 

Art. 2º-  Os empregos públicos criados no âmbito da Administração Direta do Município de Rio 

Azul objetivam operacionalizar a execução de programas descentralizados na área da 

saúde pública, firmados através de convênios ou ajustes similares com o Governo Federal 

ou Estadual. 

Art. 3º- A contratação de pessoal para ocupar emprego público será precedida de concurso público 

de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade das atribuições. 

§ 1º-  O edital do concurso público de que trata este artigo será amplamente divulgado e 

especificará a finalidade e as condições da contratação; 

§ 2º- O empregado público convocado para assumir a função apresentará, obrigatoriamente a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), para que o órgão de pessoal proceda às 

anotações previstas na legislação em vigor; 

§ 3º- No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início das atividades do 

empregado na Prefeitura, o órgão de pessoal devolverá ao mesmo a CTPS com as 

anotações necessárias. 

Art. 4º- Os contratos de trabalho celebrados com fundamento na presente Lei vigorarão por prazo 

indeterminado e somente serão rescindidos nos seguintes casos: 

 I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482, da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT -, assim especificadas: 

a)-   incontinência de conduta ou mau procedimento; 

b)- negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 

Município, e quando for prejudicial ao serviço;  

c)-  condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da execução da pena;  

d)-  desídia no desempenho das respectivas funções; 

e)-  embriaguez habitual ou em serviço; 

f)-   violação de segredo do órgão ou entidade públicos; 

g)-  ato de indisciplina ou de insubordinação; 

h)-  abandono de emprego; 

i)-  prática, no âmbito da instituição de ato lesivo da honra ou da boa fama 

praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas 

mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 

outrem; 

j)-  prática de ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas 

contra servidor e/ou empregado e superiores hierárquicos, salvo em caso 

de legítima defesa, própria ou de outrem; 



 

 

k)-  prática constante de jogos de azar; 

l)-  prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos 

atentatórios à segurança nacional.  

        II- negligência no desempenho das respectivas funções; 

III- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

IV- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da 

lei complementar a que se refere o artigo 169, da Constituição Federal; 

V- reclamação da população atendida, no caso dos programas de saúde da família; 

VI- prática de ato de improbidade; 

VII- extinção dos programas federais e estaduais implantados mediante convênio ou 

ajustes similares, e que originaram as respectivas contratações. 

 § Único- Os empregados públicos admitidos sob o regime desta lei não adquirem estabilidade na  

função, tampouco se submetem ao regime jurídico dos servidores públicos civis do 

Município de Rio Azul. 

Art. 5º -  Na rescisão do contrato de trabalho, nas hipóteses dos incisos I, II, IV, V e VI, do artigo 

anterior, a ocorrência dos fatos deverá ser verificada através de procedimento 

administrativo, onde seja assegurado ao empregado público o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, o que visa garantir a motivação do ato demissional. 

§ 1º-  O procedimento administrativo de que trata o caput será conduzido por comissão composta de 03 

(três) servidores e/ou empregados públicos, designados pela autoridade competente, que indicará, 

entre eles, o seu presidente, o qual deverá ser servidor público com grau de formação superior; 

§ 2º-  É assegurado ao empregado público o direito de acompanhar o procedimento pessoalmente ou 

por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, desde que se responsabilize pela 

intimação das mesmas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de 

prova pericial; 

§ 3º-  O empregado público poderá sofrer afastamento preventivo por até 30 (trinta) dias, prorrogáveis 

até o término do procedimento, sem prejuízo de sua remuneração, para que não venha influir na 

apuração da irregularidade. 

§ 4º  A comissão poderá na instrução do procedimento administrativo levantar o maior número de 

fatos, evidências e depoimentos, acareações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, 

recorrendo, quando necessário a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos 

fatos; 

§ 5º-  As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da 

comissão, sendo intimado o empregado público para acompanhar o depoimento das mesmas, 

alertando-o de que deve estar acompanhado de advogado, a fim de exercer seu direito ao 

contraditório e à ampla defesa; 

§ 6º- O depoimento das testemunhas será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à 

testemunha trazê-lo por escrito, e caso no dia e hora aprazados para a inquirição das testemunhas, 

esteja ausente o empregado público ou seu procurador, a comissão nomeará ao mesmo curador ou 

defensor dativo, na pessoa de um servidor público com o mesmo grau de instrução do empregado, 

e que não tenha relação com os fatos, o qual acompanhará os depoimentos das testemunhas, 

podendo fazer reperguntas e formular requerimentos; 

§ 7º-  Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, e 

caso no dia e hora aprazados, o mesmo esteja desacompanhado de advogado, a comissão nomeará 

ao mesmo curador ou defensor dativo, na pessoa de um servidor público com o mesmo grau de 

instrução do acusado, e que não tenha relação com os fatos, o qual acompanhará o interrogatório, 

podendo fazer reperguntas e formular requerimentos; 

§ 8º-  Após a colheita das provas, o empregado será citado por mandado expedido pelo presidente da 

comissão a apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do 

processo na repartição, e no caso de recusa do mesmo em apor o ciente na cópia do mandado de 



 

 

citação, o prazo contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que 

fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas; 

§ 9º-  Caso o empregado não apresente defesa escrita no prazo estipulado, será declarada sua revelia e 

nomeado um servidor público como defensor dativo, que deverá ter nível de escolaridade igual ou 

superior ao do empregado, ao qual caberá a apresentação da defesa do empregado;   

§ 10-  Ultimada a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade que determinou sua instauração, 

para decisão, acompanhado do relatório, que deverá conter as disposições legais transgredidas;  

§ 11- Recebido o processo, a autoridade que o instaurou terá o prazo de 20 (vinte) dias para proferir 

decisão de rescisão ou não do contrato de trabalho, devidamente motivada, especificadamente, 

relatando se a mesma se deu com ou sem justa causa, nos termos da CLT e desta lei; 

§ 12- Para fins de rescisão do contrato de trabalho, considerar-se-á demissão por justa causa a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 4º, I, desta lei, e sem justa causa, a 

ocorrência dos incisos II a VII, do mesmo artigo.  

Art. 6º-  Os atos de admissão para os empregos públicos mencionados nesta Lei serão 

encaminhados, na forma e nos prazos previstos em lei, para o Tribunal de Contas do 

Estado, com vistas ao exame da legalidade para fins de registro, como estabelecido pelo 

inciso III, do artigo 76, da Constituição do Estado do Paraná. 

Art. 7º- É vedado submeter ao regime desta Lei: 

 I - os cargos públicos em comissão; 

 II - os cargos ou empregos públicos do quadro próprio de pessoal; 

 III - a utilização do regime de emprego público para atividades que não se enquadrem na 

ação descentralizada que motivou a contratação.      

Art. 8º- Os salários previstos para empregos de que trata o regime desta Lei, encontram-se no 

Anexo I, e independem dos valores de remuneração ou salariais previstos no quadro 

permanente de pessoal do Poder Público Municipal, respeitando a aplicação dos tetos 

máximos previstos no inciso XI, do artigo 37, da Constituição Federal. 

§ 1º- Ocorrendo qualquer circunstância que motive a redução da carga horária, a remuneração 

será proporcional às horas trabalhadas; 

§ 2º- Nos salários dos empregos de que trata o regime desta Lei, já está incluso o adicional de 

insalubridade a que faz jus o trabalhador que presta serviços em ambientes insalubres, nos 

termos do art. 192, da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho -. 

Art. 9º- Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar Empregos Públicos para atender ao 

Programa Saúde da Família - PSF - e ao Programa de Combate a Dengue - PCD -, na 

forma do Anexo I, integrante desta Lei. 

Art. 10- É vedado o desvio de função de pessoa admitida na forma desta Lei, sob pena de nulidade 

do ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissão. 

Art. 11- Para viabilizar a execução dos Programas: Saúde da Família, Saúde Bucal, Epidemiologia 

e Controle de Doenças, ficam reformulados, os Empregos Públicos na Administração 

Municipal de RIO AZUL, conforme Anexo I - Quadro de Empregos Públicos -, parte 

integrante desta Lei. 

Art. 12 Os programas referidos no artigo anterior, instituídos pelo Município através de parceria 

com o Governo Federal visam: 

I - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL - prestar assistência 

contínua à comunidade, acompanhando integralmente a saúde da criança, do 

adolescente, do adulto, da mulher e dos idosos, através das Equipes de Saúde da 

Família que devem ser compostas por médico generalista, auxiliar de enfermagem ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Para a Saúde Bucal as 

equipes devem ser compostas por cirurgião dentista e técnico em higiene dental e/ou 



 

 

atendente de consultório dentário, cujas funções e/ou atribuições são as definidas 

pelo Ministério da Saúde nos respectivos convênios; 

 II - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA DENGUE - Manter fiscalização 

constante e promover ações de orientação e informação às famílias, conscientizando-

as da responsabilidade e da necessidade de erradicação de possíveis focos de 

proliferação, garantindo a inexistência de vetores; 

III - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - visa iniciar a 

vinculação da população com os serviços do Programa Saúde da Família, para um 

atendimento mais humanizado através de informações sempre atualizadas sobre a 

situação da população, levando em consideração que o agente comunitário de saúde 

deve ter espírito de liderança e de solidariedade em sua comunidade. 

Art. 13- Os demonstrativos de receitas a serem transferidas pelos atos de convênios ou ajustes 

similares, bem como a contrapartida ou alocação de recursos públicos municipais, 

para fazer frente às respectivas despesas de pessoal, sem prejuízo dos demais 

pressupostos orçamentários exigidos, inclusive da Lei Complementar nº 101/2000, 

constam do Anexo II, desta Lei.  

Art.14-    Os salários previstos no anexo I, desta Lei, já estão reajustados em 5,83% ( cinco 

virgula oitenta e três por cento), valor do INPC acumulado no período de 30.04.2008 

até 30.04.2009, correspondentes a perdas salariais. 

Art. 15- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial as Leis nº 305/2005, 315/2006 e 316/2006. 
 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 01 de julho de 2009. 

      (a)- Vicente Solda 

               Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXO I 



 

 

      LEI Nº 493/2009 

 

        QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO 

       CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT 

       PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 

 

VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

DENOMINAÇÃO DO 

EMPREGO 

REQUISITOS SALÁRIO 

EM REAL 

R$ 

50 40h Agente Comunitário de Saúde Ensino 

Fundamental ou 

Médio 

470,00* 

05 40h Atendente de Consultório 

Dentário 

Curso específico 535,00* 

05 40h Técnico em Higiene Dental Curso específico 830,00* 

05 40h Auxiliar em Enfermagem Curso específico 600,00* 

05 40h Cirurgião Dentista Curso superior 

específico 

2.628,00* 

06 40h Enfermeiro Curso superior 

específico 

2.262,00* 

05 40h Técnico em Enfermagem Curso específico 830,00* 

06 40h Médico Curso específico 8.116,00* 

*Incluso adicional de insalubridade 

 

         QUADRO DE EMPREGO PÚBLICO 

    CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT 
     

    PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA DENGUE 

 

VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

DENOMINAÇÃO DO 

EMPREGO 

REQUISITOS SALÁRIO 

EM REAL 

R$ 

05 40h Agente da Dengue Ensino 

Fundamental ou 

Médio 

480,00* 

*Incluso adicional de insalubridade 

 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 01 de julho de 2009. 

       

       

        Vicente Solda 

               Prefeito Municipal 

 

 

 
 



 

 

      ANEXO II 

            LEI Nº 493/2009 

    

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PROVENIENTE DE REPASSE DOS PROGRAMAS A 

SEREM ATENDIDOS A PARTIR DO ANO EM QUE FOI ADOTADO O EMPREGO 

PÚBLICO 

 

QUANTI- 

DADE 

 PROGRAMA REPASSE 

MENSAL 

EM R$ 

CONTRAPAR-

TIDA DO 

MUNICÍPIO 

EM R$ 

SOMA 

EM R$ 

1  SAÚDE DA FAMÍLIA 16.200,00 11.800,00 28.000,00 

1     AGENTE COMUNITÁRIO 8.700,00 3.088,50 11.788,50 

1  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 275,27 0,00 275,27 

1  CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE  

DOENÇAS  

 

2.194,42 

 

112,18 

 

2.306,60 

1  PSF INCENTIVO 3.000,00 - 3.000,00 

1  PAB 14.314,08 6.127,66 20.441,74 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS E 

COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO – REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. 

      Gabinete do Prefeito Municipal, 

      Rio Azul, 01 de julho de 2009. 

        

 

 

       Vicente Solda 

                Prefeito Municipal 

 

 

 


